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Termo de Convênio que entre si celebram entre a 

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE 

CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA / 

ASTECOM- BA e o IMES – INSTITUTO MANTENEDOR 

DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA., com o 

objetivo de conceder desconto incidente sobre o valor 

das mensalidades dos cursos de Graduação e Pós 

Graduação, na modalidade presencial e a distância.   

 

1. DAS PARTES. 

A ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS 

DO ESTADO DA BAHIA / ASTECOM- BA, pessoa jurídica de direito privado, com sede 

nesta capital, inscrita no CGC/MF sob n° 16.297.772/0001-77, com sede no CAB, 4ª 

AVENIDA, N. 495, EDF. CONSELHEIRO JOAQUIM BATISTA NEVES, SUBSOLO, CEP 

41.745-002, SALVADOR-BA, neste ato representada pelo seu Presidente, o Sr. MANUEL 

AUGUSTO DA CUNHA FILHO, residente e domiciliado nesta capital, inscrito no CPF 

tombado sob o n° 315.150.375-68, doravante denominado simplesmente ASTECOM- BA 

e o IMES – INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA., 

mantenedor da FTC - Faculdade de Tecnologia e Ciências, conforme Portaria nº. 889, de 

18/10/2007, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Praça da Inglaterra, 02, 

Comércio, Salvador - Bahia, inscrita no CNPJ/MF tombado sob o n° 04.670.333/0001-89, 

neste ato representado pelo seu Presidente, o Sr. WILLIAM ROGERS LIMA DE 

OLIVEIRA, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF/MF tombado sob o nº 

398.682.575-49, residente e domiciliado nesta Capital, doravante denominado 

simplesmente IMES, resolvem celebrar o presente termo de convênio, mediante as 

seguintes cláusulas e condições: 

 

2. DO OBJETO. 

2.1 O presente termo de convênio tem por objeto a concessão do desconto incidente 

sobre o valor das mensalidades dos cursos de Graduação e Pós Graduação, na 

modalidade presencial e a distância, conforme percentuais previstos nas tabelas anexas, 

concedido exclusivamente aos associados à ASTECOM- BA e seus dependentes diretos, 

quais sejam, cônjuge e filhos. 
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2.2 O referido desconto não será estendido aos descendentes, ascendentes ou colaterais 

dos associados à ASTECOM- BA.  

2.3 – O referido desconto, por sua vez, não será estendido aos associados à ASTECOM- 

BA aderente que já compõem o corpo discente do IMES. 

 

3. DO TERMO DE ADESÃO 

3.1 Os associados à ASTECOM- BA interessados em participar deste convênio deverão 

obrigatoriamente firmar Termo de Adesão, o qual fará parte integrante deste instrumento 

para todos os fins de direito. 

 

4. DOS SERVIÇOS ESPECIAIS. 

4.1 Não estão previstas no objeto deste convênio os serviços especiais de reforço, 

recuperação, estágios, adaptação e fornecimento de fita-VHS. 

4.2 Excluem-se, ainda, despesas de translado, hospedagem, alimentação que porventura 

sejam efetivadas pelos associados da ASTECOM- BA aderente, por ocasião do 

desenvolvimento de atividades, a exemplo de avaliações presenciais ou seminários. 

4.3 As despesas efetivadas pelos associados aderente na aquisição e/ou utilização de 

equipamentos de informática, correrão à suas expensas.  

 

5. DA HABILITAÇÃO. 

5.1 Fica ajustado que para ter acesso ao desconto pactuado, o associado à ASTECOM- 

BA que aderir a este contrato, no ato da matrícula deverá preencher todos os requisitos 

legais e acadêmicos, necessários e inerentes a matrícula no curso almejado. 

5.2 O objeto deste convênio será estendido a todos os associados à ASTECOM- BA que 

aderir a este contrato, desde que haja disponibilidade de vagas, obedecendo-se o limite 

máximo de alunos matriculados por turma, o número de turmas disponibilizadas e o prazo 

de duração deste termo. 

 

6. DAS REPONSABILIDADES.  

6.1 O IMES não será responsabilizado por qualquer dano direto ou indireto resultado do 

uso ou da inabilidade do uso do Ambiente Virtual de Aprendizagem, na hipótese de 

adesão aos cursos de ensino à distância ou semi presencial. 
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6.2 O IMES poderá efetuar melhoramentos e/ou mudanças na ferramenta, a qualquer 

tempo, mesmo que gere algum tipo de interrupção, sem que isso possa gerar qualquer 

tipo de responsabilidade por sua parte. 

 

6.3 O IMES responsabilizar-se-á pelo seguinte: 

a) Divulgação e comercialização dos conteúdos através da internet e ou meios que 

julgar convenientes; 

b) Gestão financeira do módulo/disciplina; 

c) Receber a remuneração devida decorrente da prestação do serviço contratado pelo 

associado. 

 

6.4 A ASTECOM- BA responsabilizar-se-á pelo seguinte:  

a) Divulgação do conteúdo e benefícios do presente convênio perante todos os seus 

associados através do site corporativo, bem como do correio corporativo, de mala 

direta e do canal de TV interna (se houver). 

b) Divulgação do material publicitário tais como: distribuições e colagem de cartazes, 

panfletos, montagem de stands e veiculação das campanhas de marketing, 

disponibilizados pelo IMES, perante seus associados e nas suas dependências, 

principalmente com a utilização dos canais de divulgação e comunicação internos; 

7. DA RESCISÃO DO CONVÊNIO. 

7.1 - O presente termo de convênio poderá ser rescindido nas seguintes hipóteses: 

a) Por vontade das partes conveniadas, através de solicitação por escrito, com perda 

automática do desconto concedido; 

b) Por extinção do curso; 

c) Por descumprimento de qualquer dos itens deste termo ou conteúdo de aditivos 

futuros. 

7.2 O associado poderá ser desligado do curso ou do convênio nos seguintes casos: 

a) Pelo não pagamento das mensalidades do curso; 

b) Pela perda da condição de associado da ASTECOM- BA, acarretando a perda 

imediata do direito ao desconto, devendo a mesma comunicar imediatamente o 

fato ao IMES.    

 

8.  DO PRAZO DE DURAÇÃO. 
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8.1 O presente convênio terá duração de 05 (cinco) anos, contados a partir da data de 

assinatura deste termo, podendo ser prorrogado, por vontade das partes, mediante 

assinatura de termo aditivo. 

 

9. DO FORO. 

9.1 O presente TERMO DE CONVÊNIO será regido pela legislação aplicável, e encontra-

se subordinado à competência única e exclusiva do foro da Comarca de Salvador – BA, 

renunciando, desde já, a qualquer outro, ainda que privilegiado. 

 

E por estarem justos e conveniados, firmam o presente convênio em duas vias, de igual 

teor e forma, na presença de duas testemunhas. 

* Essa proposta possui validade de 15 dias contados a partir da data de envio. 

 

Salvador-BA, 04 de JULHO de 2009. 

 

 

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO 

ESTADO DA BAHIA / ASTECOM- BA. 

 

______________________________________________________________________ 

 IMES - INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA.  

 

TESTEMUNHAS: 

__________________________________                                              

ANUSKA VIEIRA GOMES 

CPF/MF nº: 818.010.845-72 

 

   

__________________________________ 

RG nº: 

CPF/MF nº: 


